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Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om børnetilskud, Inatsisartutlov om 

alderspension, Inatsisartutlov om førtidspension, Inatsisartutlov om elevstøtte og 

Inatsisartutlov om uddannelsesstøtte 

(Sammenlægning af børnetilskud og børnetillæg samt yderligere tillæg til 

lavindkomstgrupper) 

 

§ 1 

 

I Inatsisartutlov nr. 9 af 7. december 2009 om børnetilskud, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 

7 af 27. november 2018, foretages følgende ændringer: 

 

1. § 4 affattes således: 

”  § 4.  Størrelsen af det maksimale børnetilskud til barnets forsørger udgør årligt: 

1)  20.400 kr. ved 1 barn, 

2)  36.984 kr. ved 2 børn, 

3)  48.291 kr. ved 3 børn, 

4)  59.588 kr. ved 4 børn, 

5)  68.881 kr. ved 5 børn, og 

6)  77.774 kr. ved 6 eller flere børn. 

  Stk. 2.  Børnetilskuddet efter stk. 1 aftrappes lineært ved stigende indkomst. Aftrapningen af 

børnetilskuddet starter ved en samlet aktuel indkomst på 136.000 kr.  

  Stk. 3.  Aftrapningen sker med anvendelse af differentierede aftrapningsprocenter. 

Aftrapningsprocenten, der indgår i beregningsgrundlaget, udgør: 

1)  8,0 pct. ved 1 barn, 

2)  12,7 pct. ved 2 børn, 

3)  15,1 pct. ved 3 børn, 

4)  17,7 pct. ved 4 børn, 

5)  19,0 pct. ved 5 børn, og 

6)  20,2 pct. ved 6 eller flere børn.  

  Stk. 4.  Børnetilskuddet beregnes således, at indtægtsgrundlaget multipliceret med 

aftrapningsprocenten fratrækkes det maksimale børnetilskud. Indtægtsgrundlaget udgøres af 

den aktuelle indkomst fratrukket det indkomstafhængige friholdelsesbeløb, jf. stk. 2. 

  Stk. 5.  Hverken børnetilskudsydelsen efter stk. 1 eller indtægtsgrundlaget kan være negativ. 

  Stk. 6.  Beløbene i stk. 1 og stk. 2 reguleres årligt med satstilpasningsprocenten for det 

pågældende finansår, jf. § 3 i Inatsisartutlov om en satstilpasningsprocent og om aktuel 

indkomst.” 

 

§ 2 
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I Inatsisartutlov nr. 12 af 22. november 2011 om uddannelsesstøtte, som ændret ved 

Inatsisartutlov nr. 16 af 6. juni 2016, foretages følgende ændringer: 

 

1. § 14, stk. 1 affattes således: 

”Uddannelsesstøtte kan ydes i form af stipendium, særydelse, løntilskud til arbejdsgivere og 

studielån, jf. dog stk. 2. På videregående uddannelser ydes uddannelsesstøtten inden for en 

begrænset tidsperiode efter en klippekortmodel.” 

 

2. Efter § 14, stk. 1 indsættes som nyt stk. 2: 

”Uddannelsesstøtte kan desuden ydes som børnetillæg til uddannelsessøgende, der: 

1)  studerer på en støtteberettigende uddannelse uden for Grønland, eller 

2)  i henhold til internationale overenskomster, der har virkning for Grønland, sidestilles med 

danske statsborgere i forhold til ret til uddannelsesstøtte.” 

 

Stk. 2-5 bliver herefter til stk. 3-6. 

 

§ 3 

 

I Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 om alderspension, som ændret ved 

Inatsisartutlov nr. 24 af 7. december 2015, Inatsisartutlov nr. 6 af 2. juni 2017, Inatsisartutlov 

nr. 35 af 28. november 2019, Inatsisartutlov nr. 7 af 19. november 2021, og Inatsisartutlov nr. 

9. af 20. juni 2022 foretages følgende ændringer: 

 

1. Overskriften før § 14 ophæves. 

 

2. §§ 14 og 15 ophæves. 

 

§ 4 

 

I Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension, som ændret ved Inatsisartutlov 

nr. 19 af 28. november 2016, Inatsisartutlov nr. 40 af 23. november 2017, Inatsisartutlov nr. 6 

af 27. november 2018, Inatsisartutlov nr. 28 af 28. november 2019, Inatsisartutlov nr. 6 af 19. 

november 2020, Inatsisatutlov nr. 7 af 19. november 2021, og Inatsisartutlov nr. 9 af 20. juni 

2022 foretages følgende ændringer: 

 

1. Overskriften før § 26 ophæves. 

 

2. §§ 26-28 ophæves. 

 

§ 5 

 

I Inatsisartutlov nr. 45 af 23. november 2017 om elevstøtte foretages følgende ændringer: 
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1. § 6 affattes således: 

”  § 6.  Elevstøtten kan ydes i form af stipendium og frirejser. 

  Stk. 2.  Naalakkersuisut kan fastsætte nærmere regler om kosttillæg, fratrækning af beløb for 

fri logi og om betingelserne for at modtage frirejser.” 

 

§ 6 

 

Denne Inatsisartutlov træder i kraft den 1. juli. 2023. 

 

 

 

Grønlands Selvstyre, den xx. xxx. 2023 

 

 

 

Formanden for Naalakkersuisut 


